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Ikt.sz.: LMKOH/3047/1/2016. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 

 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége 
(továbbiakban: Meserét Bölcsőde) jelenleg hatályos működési engedélye 24 férőhelyre szól.  
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. §-a szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely 
szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondozható gyermekek száma 12 fő. Abban a 
bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, 
legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.  A sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó 
bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó 
bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható. 

A Meserét Bölcsőde csoportbeosztása alapján a Napocska csoportban (sajátos 
nevelési igényű gyermeket ellátó csoport) 10 gyermeket, a Pillangó csoportban 14 
gyermeket gondoznak. 

A Bölcsőde építésekor Lajosmizse Város Önkormányzata 5 éves fenntartási 
kötelezettséget vállalt arra, hogy korai fejlesztés biztosítását ellátja. Abban a csoportban, 
amelyben sajátos nevelési igényű gyermeket gondoznak a csoportlétszám maximum 10 fő 
lehet. 

Ez a fenntartási kötelezettség 2016. december 31-én lejár, tehát 2017. január 1. 
napjától lenne javasolt kérni a férőhely bővítést 2 fővel. Sajátos nevelési igényű gyermek 
felvételi kérelmének benyújtására – felvételére - nagyon ritkán kerül sor a Bölcsődében. 
Jelenleg van ilyen gyermek az Intézményben, tehát erre a csoport beosztásakor figyelemmel 
kell lenni, azonban ha nincs ilyen gyermek, akkor sem vehető több gyermek fel, mint az 
engedélyezett férőhely.  

Amennyiben 2 férőhellyel megemelésre kerülhetne a Bölcsődei férőhelyszám az már 
26 kisgyermek gondozására, nevelésére adhatna lehetőséget (amennyiben nincs sajátos 
nevelési igényű gyermek).  

A Pillangó csoportban a kettő évet betöltött kisgyermekek (14 férőhely), a Napocska 
csoportban a húszhetes kort betöltött kisgyermekek (12 férőhely) kerülnének beosztásra. A 
28 férőhelyre történő bővítési kérelem indokolatlan lenne, hiszen annak az esélye, hogy 
kizárólag kettő évet betöltött gyermekek legyenek a bölcsődében - a korábbi igények 
figyelembe vételével - mondhatjuk, hogy kizárt.   

A két férőhellyel történő bővítési kérelmet a Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A 
fenntartóra nézve többletkötelezettséget tárgyi feltételben nem jelent a két férőhely 
biztosítása, hiszen a szükséges eszközök már rendelkezésre állnak.    



 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm.rendelet 28. § (2) 
bekezdése alapján: „Az (1) bekezdésben nem említett esetben a fenntartó az adatmódosítást 
azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti 
kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.”  
 

A működési engedély módosításához szükséges benyújtani az intézmény átdolgozott 
szakmai programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát, alapító okiratát.    

A dokumentumok felülvizsgálata folyamatban van, egy részük már el is készült, azonban a 
T. Társulási-tanács döntésétől függően kerülnek jóváhagyásra, a hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzat 2. melléklet 4) pontja alapján, az alapító okirat módosítása pedig 
előkészítésre a soros Társulási-tanács ülésre.    
 

„A Társulási Tanács által az Elnök hatáskörébe átruházott ügyek …. 
…4) Jóváhagyja a Társulás által fenntartott önkormányzati intézmény szervezeti és 

működési szabályzatát, pedagógiai programját, házirendjét, szakmai programját, 
amennyiben a fenntartóra háruló többletkötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó szükséges 
pénzügyi fedezetet a Társulási Tanács határozatával előzetesen jóváhagyta.”  
 

Kérem a Tisztelt Tanács-tagokat az előterjesztés megvitatására, majd javaslom 
jóváhagyását. 

 

 Határozat-tervezet 
 
…/2016. (...) TH. 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Bölcsődei Intézményegysége férőhelyszámának emelése  
2017. január 1. napjától 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy kezdeményezi a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége férőhelyszámának – 2017. 
január 1. napjától – 2 férőhellyel történő emelését, amelyet finanszírozási rendszerbe 
történő befogadással, költségvetési támogatással kíván működtetni.    

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa.  

3.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a működési engedély módosítási 
kérelmet benyújtsa, a  szükséges dokumentumokat aláírja, és nyilatkozatokat 
megtegye. 

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2016. május 19. 

 
Lajosmizse, 2016. május 3. 
            Basky András sk. 
        Társulási Tanács Elnöke 


